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pOR CÁtsCIvnRnlÀNos E sÓ NE-IES -q4!ê.Naq--qul'trn0 HÁ UMA DESGnêgÂ.

Entristece-rle ver a frequência cor-1 que os iornals se

referen aos portugueses Êg Caho Yerde tratando-os, sinplesnente,
por Írc,.:.hogerdianos" conã7Ce gente à parte se tratasse.

,Juando se regista algun acontecir:ento, se ja e1e desas-

tre de viação ou crine que cfê notícia e envolva qualquer portu-
guês a identiCade Ca víti:la ou Co agressor costuna ser indÍcada,

sinpleslente, pelo seu noile e apelido, idade e naturalitlade
norada, none da vil-a ou alcleia, Cistrito etc.. Porór:e Con aqueles

portugueses que nascer?Jl no ilrcluipélago de Cabo Verde e em tudo

s-. iguais a n6s, continentaís, - teeri faraília (alguns ató nuito

antiga e conheei-Ca), tee::r re síc-lência en viIa, aldeia ou cidade,

são registadas à nascença, quase todos baptizados, frequentaralt

escolas prilá.rias e superlores, e stão sujeitos aos CóOigos Civis

e à noral coriurí a todos os portuguesese nes para a inprensa e

tanbén na classificação Co povo são, apenas, -cCboVerdÍanos.
Há rruito que aconpanhrrlos os t:ovir:entos nigratórios

Cos portugueses cle Cabo Verile, no estrangej-ro e dentro do e§paço

nacionâl e, apesar de certas §i-ficuldades próprlas e estranhas

eoe I às vezes, thes foran criada.s, a nossa opinião é bastante boa

a respeito Cas clualidailes que estes portugueses der,ronstrâ.rí uEIa

\tTz que §e livrem ce alguns ccnplexos naturais e outros q.ue a§

novas sociedades en presença'lhes criar:l'
Nos Estados uniclos, por exenplo, o enigrante português

de Cabo Verde sofreu, ciura,nte nuitos anos r os efeitos Co racisno

e criou o co:-rplexo do honeir cle cor que não sendo anerieano não

podia revoltar-se e chegou nesno a sentir o isolanento por parte

dos conpatriotas portugueses de cor branca.neve-se a Pedro [eo-
tónio perej.ra, cluando f oi e::rbaixador nos Estadcs Unldos, o teren

sido integrailos na Conuniclade luso-ar:ericana e con isso a res-
tituição da sua Cignidacle total de cidaCãos portugueses.
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Já er-r t925 i 26 , ufl consu-l- por:tu'guês , rl"cs ris-i':rclos Unldos 
'

o dr,Celestino Soares,'r:inha lerrantado esse prob-t-ena e po:r ele se ba-

teu pas, ínfeii znente, SeÍ;L o apoi o necessário Ce Lisloa.
Nos úl1:Lnos anos , f oí c on nu j-i;a sat:-sf açâío ciu.e verif Ícar-:os

a abertura Ce r,rr:a enigração i -' ,irj:,j#,;.,. " '. -llirrla Por-ii.ga-1- Ccntinental"

lisboa voltou a 'ber a Pr:esen nui c os tr ab a-l-hzrd o-i:cs portugue ses ,

Vj-ndos duga província ultrarie,--'inar Qüe e poucO a 1olico " f o:ran crj-anclo

uma nova corrunidade ::egional- cles'o,inada, natriral-rien-be , ). i-ntegrar-se

ne socieC ade coml-t:1, aqui e er: tod o o Pa-ís " cor:lo acon-beceLr- nou'üras

épocas pDSsada"s da nossa llistó.ria* Ji' contan cor1 a sua 'i'sâ itegional

na* isto não quefi d i zer u antes pelo Con'Ü'r:5"': j-o n J e\re s-rgnif -icar que

0s portugueses Clue elii-gran Co nosso Ul';ralltdl ilara aS i;er::as do Con-

tinente não C - :1. I ., ,:r*., cor-ti;"n-id ad es nj.r:o:';r"bi"::i-as e C e algun mO-

do separadas,lo conjunto nacionai" Po::én isso !oclo rri:ir a acontecer

se thes f or ilaCo -b-r:a.banen'co C i :f e:rente '
Colio acontece a toclos'lrs h.or:ens que se aurse-rtu'an do seu lar

original, a in-begraçào no novo uei-o a;:ibj-ente ne'Il Senp:fe é fàct]-,

Sobretudo, cluan-do oS distingue cio ou-i;::os qual-qr-rer ca:r3'cterística

f ísica" Conpe-be, po-f -Lsso, lr SociedaCe q1r3 os aco-l-he f acilitar-lhes

aadaptaç5,oenãoapenasaproYei-ba-i:osel-ttraba';hoeesfo:rçocolr]
q.ue vên ajuCait na g::ande 'baref a Co progresso cconón:i co cla lSação,

quando tantos cos scr-LS irnLios, nasc j-dos tlto Uon-b-i.neulr: " f orar: procurar

trabalho en tci:ras es-b-,,.anhas e ou-i;ros sino] esnen1l.) fugi-c âs obriga-

ções para con a Patrta aneâÇaCao

A nanei.ra cono sáo referi dos esses ironens senpre que por

deSgf aça SâO I'nO'O j-Cia'r parleCe'-'ne :Ln1:-': Ó'r-t:i a, --i:;Co11r'Ie 1:i-ente, anti-

-patriótÍca e antr"-t::ac1ic-ionalj's-l;a"
A gente C e Caho Ye-':de r! boa e er:rt-re eia des-úacatl*sê r na

sociedade portuguesa, a"I-tas e 1l,us';-res f1gtl,ras nac-Lonais. É, pois,

injusto e f az*-t;lc,, sof::e.,: que Se es-i;e;la a c:: j'ar un- anh lente de horaen

mau, indiscipli-naflo, desorclej.rc pela f o:,-'i::a escariila,Los;a cono é §en-

pre feferidO,, ll" Se.iSS'ii-] continu-ar, arrj-sCar'lo*llos a que o lUgaf

d o rpapã0,, que as tlamãs j-nvocar:r llara a'i;ett'oviza:t os r:eninos deso-

beCientes posse sei.su.bs-i;i.-b'u:i"ilo pe-l-or?olkra iiLle cL, c;h:,Lno o caboverCia-

norr corro aincla hoje se faz t:rcts -Da.íses Ba:i.xos assus'bando os neni-

nos con o ir cha"nar o rillspanhoL-rtu
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lenbro-ne de c.iue cluando chegarar: os prir,:eÍros grupos de

enigrantes caboverdianos a Moçaia'oique para trabalhos rurais surgi-
ran várias Cificuldacles que resultaran, 1ôgicamente, da diferença
de culturas que exigian trata:rento cliferente para os hor,rens de ori-
genr tribal e os clue vinhar.r Ce une sociedade perfei-tarirente europeiza-
da corao são os caboverciianos " Foran, en-bão, tomadas sábias rrredidas

pelos governedores e autoriCa.des da ProvÍncia e onde se verificou
a impossibilídade de estabelecer un paralelismo entre os eraigrados

e os trabalhadores locais, a solução foi não insistir no que estava

errado. Mas nc caso Ca ei:ig5ração caboverdiana para o Continentera
2 t.§truaçao e rrferente porc.lue, onde houver cliferenças de níve1,não

haverá que obrigar o natural clo Ârcluipélago a descer de escalão nas

a subir.
fuCo isto ne fez pensar que estanos perante nais un teste

adnirável que se põe aos por-buguesesrde provar que estanos à altu-
ra das nossas granCes resporrsabilidades histdricas para rlerecernos

i_nteiranente ul:ta. nova prov.l cle confiança que a lgreia de Rona aca-

ba de nos panif estar r l?or intern6dio ilo Senhor D.:rntónio Ribeiro,
nas palavras Cerr§ga SantiCaile, âo expri-nir o clese jo de que continue-

nos a cunprixaa-/ no ncsso grandioso Cever nissionário, trazenclo

novos rrundos ao luiundo'

Conece1los pela prdpria casa e nãc consintamos que os nos-

sos irnãos de Cr,bo Ve rcle se j r,rL trataC os ou olhaC os corlo acontece

nesta ocasião etr Inglaterra, oncle os enigrantes de cor clo seu an-

tigo ultranar viven, üi;is ou nenose nen separatisno que ofende a§

alnas e os torna âgressivos e inaceitáveis '

luÍs Co lupi

NOTA I-
=- l.{ando cópias ilestas folhas Co neu Diário a todos os aerll-

bros do GEUI e clo Circulo Bayette, pois crej-o que toCos nós pocle-

1]oS fazer algUna coisa ilalra rellecliar tanbén este rlalo


